
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Název bodu jednání:
Návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči DLT Computer s.r.o. v likvidaci

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 14.11.2022, č. usn. 1133/2022
Text usnesení RM: Rada města

doporučuje ZM
schválit odpis nedobytné pohledávky včetně příslušenství ve výši 78.178,00 Kč, dle rozsudku Okresního
soudu v Příbrami č. ]. 11 C 192/2013—37, evidované vůči bývalému nájemci DLT Computer s.r.o v
likvidaci, IČO 25061992, za pronájem nebytového rosteru, ,

Napsala: Věra Nováková, DiS.
_

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje — neschvaluje
odpis nedobytné pohiedávky včetně příslušenství ve výši 78.178,00 Kč, dle rozsudku Okresního soudu
v Příbrami č. ]. 11 C 192/2013-37, evidované vůči bývalému nájemci DLT Computer s.r.o v likvidaci,
IČO 25061992, za pronájem nebytového prostoru.

Dúvodová zpráva:
Město Příbram — Odbor správy majetku (OSM) — eviduje vsoučasné době pohledávku, která byla na
OSM převedena organizační změnou v roce 2015 z Městské realitní kanceláře.
Jedná se o pohledávku evidovanou vůči DLT Computer s.r.o. v likvidaci, IČO 25061992, bývalý nájemce
nebytových prostor v Příbrami VII, Legionářů č. p. 400 (Kulturní dům) do roku 2013. Rozsudek Okresního
soudu v Příbrami č. ]. 11 C 192/2013 - 37 stanovil prokazatelnou pohledávku ve výši 78.178,00 Kč
s příslušenstvím (viz příloha č. 1).
Pohledávka byla k dalšímu vymáhání předána JUDr. T. Samkovi, advokátoví advokátní kanceláře Holá,
Samek, advokátní kancelář s.r.o., IČO 03250202, se sídlem Pražská 140, Příbram |, 261 01 Příbram.
Advokátní kancelář Holá, Samek, advokátní kancelář s.r.o., zaslala na OSM usnesení č. ]. 117 EX 801/20
- 17 ze dne 11.04.2022 vydané Exekutorským úřadem Písek, o zastavení exekuce proti povinnému DLT
Computer s.r.o. v likvidaci (viz příloha č. 2).
Dle vyjádření advokátní kanceláře společnost DLT Computer s.r.o. v likvidaci zanikla bez právního
nástupce, výmazem zobchodního rejstříku ke dni 03.09.2021, pohledávku nelze vymáhat, neboť není
proti komu, Z účetního hlediska sejedná o nedobytnou pohledávku, nebot“ došlo k zániku dlužníka.
Výpis z obchodního rejstříku obsahuje příloha č, 3.
Uroky z prodlení k nedobytné pohledávce ve Výši 78.178,00 Kč ke dni 03.09.2021, tj. ke dni výmazu
právnické osoby z veřejného rejstříku, byly vypočteny ve výši 51.174,65 Kč (viz příloha č. 4).

Přílohy:

Rozsudekjménem republiky č. ]. 11 C 192/2013 — 37
Usnesení č. ]. 117 EX 801/20 — 17
Výpis z obchodního rejstříku
Výpočet úroků z prodlení ke dni 03.09.2021
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Okresní soud \ Přlbmmi rozhodl sunvsoudcclu .! UDr. Štěpálwm Slén'íkcm \ právní včci žalobce

Města l'ň'hmm. IČ*: 00243132„ se sídlem *l'yršnvu 108. 261 01 Přbrmn 1. adresa pro doručování

PhDr Věra Černá. \cdnucí městské realhní kanceláře. Čs. armád) 5. 261 01 Přlbram IV. prmi

žalovanému DLT Computer s, r. 0., 1Č:25061992. se sídlem Mostecká 87. 261 01 l'řlhmm

V110

u mphcení částky 78.178,— Kč s příslušenstvím

( a k l o :

11 Žilknunj jv ,) u v IH :* n mplalil žalobci pohlcdmku \c výši 78,178: Kč

> 7.59'11L'lrokcm / prodlení ručně 7 čáslk; 1 1120.- 1\'č od |_ 7, 2012 (10 zaplacení.

5 759/001“an / prodlení ročně 2 čáslk) 1 1.120.— Kč od 1. & 2012 do mplaccm.

5 7.5% úrukcml prodknímčnč ?. čauky 1 1.120.— Kč od [ *). 2012 do zaplaceni.

:. 7.5% úrokem 1 prodlenimčně “1 částky 1 1.120: Kč od 1 10, 2012 do mplaccni.

S 7.5% úmkcm y pmdlcní ročně Z Částky 1 1.170- Kč od 1 1 I. 2012 dn mphccni.

> 705% umkcm /. prudlvní ročně z částky ] 1.120: Kč ml 1 2. 2013 do mphccni.

& 705% úrokem / pmdkní ročně '1. čámky ] 1.458,— Kč od 1 3. 2013 do zaplacení.
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m \šc dm 3 dní: od právní moci rozsudku.

IL Žádný / učaslmků 77 v m 11 plávo na nahradu nákladů řízxní,

Odůvodnění:

Žalobce pudul k Okresnímu soudu \ Pííhmnu' dne 21. 8. 2013 žalobu kIemu sc dmnáhal

mphccni čáslk) 78178; Kč se zákunnym úmk) zprodlení sodúvodněnim Ze Žabhcr ic

\lasn1l1mndhnnlč. p„ 400 \ Přlbmlm \'11 a umvicl Se Zlkwnným wh) náicnx-cm dnc 1—1. (,_ 21102

nájemní >m1ouvu „: mění náskdqikích dodalků. klcmu přenechal do užívání žnlmančnm nchýmé

PFOSIOI') \* 1. nadmmním podlaží 101mm domu. Žalman! dnsud dluží žalobci na nájemném ;!

úhradách za plnémíposkym'aná spolu s užíváním nehym'ýchprostor 2: červen až í'ýun 2012 a dále

70 leden 2013 nájemné ve výši 1 HBO.- Kč měsíčně a za únor nájemné 1 1.458: Kč. ce1kem právé
78.178: Kč, 71110ch Up011111m1 žnkwanéhn opakovaně k zaplacení. ten však nereagouň a (Huh

neuhradil.

Soud ve věci rozhodl platebním rozka'mm 7 25. 9. 2013. klen" byl náskdnč usnesením z 24. 10.

2013 zrušen pro ncdoručeni žalovanému do vlasmích rukou Žalobce ani žalovaný se k nařízcnému %

jednání ve věci samé hc7 omluvy nedoslavili, soud _iedlm1 podle _5 |(11 odst. 2 n. s. ř. \' jejich 1

nepřhonuwsxi. Saud provedl dokamvání listinnýnú důkazy předkvžcnými žulubccm a m smlouvou o

nájmu nebytových prostor 6 8/2002/OSB/V 2: dne 1. 7. 2002 včetně jejich dodatků. přcdžalobm

upnmínkou a infornwcí ke stavbě.

Z provedeného dokazování má mm za prokázáno. že žabbce coby pronajílmtel a žalovaný

coby nájemce uzavřeli dne 1 l. 7. 2002 předmětnou smlouw, kterou žalobce přčncchal do užívání

Zalomnému nebytové prostory \ budově č. p. 400 \ Přlbrami V11 specifdwvané ve smlouvě.

Půmdnč ve smlouvě bylo sjednám náiemné 7.349: Kč a poplatek za slm'hy (LSOIx Kč. Postupně

žalobce se ža1ovaným uzavírali dodatky k léto smlouyč. Dodmkcm č. 8/2012 71: dne 24 17 2013

bylo sjednáno nájemné měsíčně 5 115.- Kč & 7á1nha na služby 6.005: Kč. celkem Il,|20.» kč

měsičnč. Ýakwaný neuhradil dosud nájen'mé 72 dobu od šermu 2012 do ledna 2013 a 72 února

2013, celkem 78178,— Kč. Žalobce předložil soudu upomínku blíže murčitého dne. klcrá není ani

nikým podepsána & nepředložn žádný doklad 0 tom že byla žalovanému odeslána. V1asmictv1 ke

Slavhč má soud prokáúno iníbnnací ke stavbě Získané sice z. internetu. nicméně jedná se o kulturní

dům \“ Přňwmmi. n němžje soudu známo. že skutečně palři žalobci.

Soud posoudil Žaknany nárok podle zákona č. 116/1990 Sb o Mimu nebylmých prosim:

Podle \lslanovcníš 3 1011010 záknna. pronajílmiehnůžc nebylmý prostor přenechal k užívánijinému

1
1
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Soud má A'i DI'lei'l/HHC. Zr mc/i žulnbwm mb) pmnauínmlclcm u );nlmum'm wm nlncnwmn

duším L uAní'cni niljcnnu .smlnux). Llcm \!|7\Ll|\n\;l|1\ \'Šcchn) mLx—nnc nziluhmslí .! jcdm \“c luh .

\mlmnu pluinuu Sund nu luku prukn/mm. Zc );:lm'uný ncmpiutil m nhdutn uwdcna \ ?nhhiv

\mhumó auijcmnc u žaloba luk mai nnruk m nhmdn žnlmnnc '\Uhlťklínk). pmlu uložil hlimamému

1 pm mnm! lnplnlil uuu (SNM \Cclnů A'limnnyh \'lmku z, prodlení podh- T\uí|/.cni \'Iíuh ( HZ WW

; Sb ndc dm po xpkutnmn icdnnllhýuh měsíčních ndicnmých ný du mpluwm. n m dn \f') dnu mi

\
prim“ HMÚ mmmlku

\
Lu „w [\kd mkkuhl rumu. mlohcc b_\l uu— \c \n : tupou). Hmmm" \oud nphkmul \Mzmmk-ni ;

Hin „th ] „ > í' . pudlc ldcrúlm )nlnhcc, km—ý měl \'hpčcl'v w \ČLI lnhújcné podk- : SU pmn hl

n > í má minn m náhrndu í'i/cní prmi inknnnúnmjcn. jwllúc žalm unčnm \: Hunů Ilcjmc'm" 7 dnu

píul podáním ninrhu 1x yuhzijcním í'í/cní mslnl nu ndrtsu pm doručmnni. phpndnů n.\ pmkum

mimmumimsu. \ý/w k plnění Zulnhcc neprokázal. ílc uno pudun'nku splnil [ulnhcc přcdlnžil sice

iukumi pícdžnlnhní upnnúnku. IL“ klcrt \š;\l\ nula uni 4jx>tiL kdo ji \')l1\v\\\\'il_ uni datum mnm

\)hntquú ;] u) \'uhcc nu. );: b_\ln poslána žalovanému nn jvhu dnmčmzui adnuw. Prutu wm!

minim ncpí'imul námk na náhradu nákladu “1131“ u m/del luk. ic );khlý / (\Ummíku nemá na mnm

mih: udu lu'n'nk.

!) u nl :: n L Pxnli hmmm m/smlknjc možno pudm (M\Uklní pronřcdnmlún ldc|Šf|m sondu

kc Krajskému >oudu \ Praze. u m pvsmnnč do. lšlidnir UJC dm— doručcní. vc d\niím

\,\holmcni.
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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr, Stanislav Pazderka, soudní exekutor
WLW

číslo jednací 117 EX 801/20-17

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutgrský úřad Písek, ve věci oprávněného: Město
Příbram, se sídlem Tyršova 108, Příbram, IC: 00243132,

Čpráv.
zast. _advokátem JUDr.

Tomáš Samek, advokát, se sídlem Pražská 140, Příbram, Ps : 261 01, IC: 713133550, proti
povinnému: DLT Computer s.r.o. v likvidaci, se sídlem Příkop 838/6, Brno, IC: 25061992,
rozhodl

t a k t o :

Exekuce, která je vedena na základě pověření (usnesení a nařízení exekuce) vydaném
Městským soudem v Brně ze dne 18.08.2020 č.j. 78 EXE 617/2020, se zcela zastavuje.

0 d 0 v o d n ě n | :

Shora označeným pověřením (usnesením) je podepsaný exekutor pověřen vedením exekuce
proti povinnému.

Vprůběhu řízení bylo zjištěno, že povinný jakožto právnická osoba byía dne 03.09.2021
vymazána z veřejného rejstříku

Ztratí-II způsobilost být účastníkem právnická osoba, bude v řízení pokračováno s tím, kde po
zániku právnické osoby vstoupil do jejích práv a povinností (& 107 odst. 3 OSR). V daném případě
však právní nástupce neexistuje, k zániku právnické osoby došlo, aniž by práva a povinnost! přešly
na jinou osobu. Je proto na místě postupovat podle 5 107 odst. 5 OSR, podle něhož bude řízení

zastaveno, neumožňuje—Ii povaha věci v řízení pokračovat.

P 0 u č e n í: Proti tomuto usnesení je přípustné odvoiání do patnácti dnů od doručení
písemného vyhotovení k podepsanému soudnímu exekutorovl. O včasném
odvolání rozhoduje Krajský soud v Brně.

V Písku dne 11.04.2022

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor

Pokud ma usum byla vyhnmvena »: Mama; ; pmvnznvatekm poštovních xluieh [hybrmnl pošt.), mixu Mannix řízení na mann: obdržet nngml mmy
elektronidíy e-mailcm, neba datavlm xhn'mumA případně se takovi 93meM ůčnmíkovi \! sídle \'iidu.

WM

5___,____——____—____
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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
Wl;

číslo jednací 117 5x 801/10-17

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutgrský úřad Písek, ve věci oprávněného: Město
Příbram, se sídlem Tyršova 108, Příbram, IC: 00243132,

gráv.
zast. gdvokátem JUDr.

Tomáš Samek, advokát, se sídlem Pražská 140, Příbram, Ps : 261 01, Ic: 71333550, proti
povinnému: DLT Computer s.r.o. v likvidaci, se sídlem Příkop 838/6, Brno, IC: 25061992,
rozhodl

( a k t o :

Exekuce, která je vedena na základě pověření (usnesení 0 nařízení exekuce) vydaném
Městským soudem v Brně ze dne 18.08.2020 č.j. 78 EXE 617/2020, se zcela zastavuje.

0 d 0 v o d n ě n ( :

Shora označeným pověřením (usnesením) je podepsaný exekutor pověřen vedením exekuce
proti povinnému.

Vprůběhu řízení bylo zjištěno, že povinný jakožto právnická osoba byla dne 03.09.2021
vymazána z veřejného rejstříku

Ztratí-Il způsobilost být účastníkem právnická osoba, bude v řízení pokrašováno s tím, kde po
zániku právnické osoby vstoupil do jejích práv a povinností (& 107 odst. 3 OSR). V daném případě
však právní nástupce neexistuje, k zániku právnické osoby došlo, aniž by práva a povinnosti přešly
na jinou osobu. Je proto na místě postupovat podle 5 107 odst. 5 OSR, podle něhož bude řízení
zastaveno, neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do patnácti dnů od doručení
písemného vyhotovení k podepsanému soudnímu exekutorovl. O včasném
odvolání rozhoduje Krajský soud v Brně.

V Písku dne 11.04.2022

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor

Pokud nm listina byla vyhomvena v sonunnam s prwnzovahkm pumm-im sluzeb (hvhrldnl unixu), man ůbumík Plzun' n: mmni charta enginu hmnv
elektronicky e-mnitem. nebo amm- :zhrinkou, pfípaana se mms písemnostM shmuw \: Lidic úřadu.

mm
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11.10 22 M 07 Veřejný repslřik a Sbírka hslin - Mmrslerstvo spravedlnosu Česke repukay

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně

Oddíl C, vložka 97212

Datum vzniku a zápisu:
1. července 1996

Datum výmazu:

3. září 2021

Spisová značka:

C 46342 vedená u Městského soudu v Praze

zagsáno 1. července 1996

vymazáno 4. ledna 2017

C 97212 vedená u Krajského soudu v Brně

zagsáno 4. ledna 2017

vzmazáno 3. září 2021

obchodní firma:

DataLine Technologx Příbam s.r.o.

Zagsáno 1. července 1996

vxmazáno 14. února 2012

DLT Comguter s.r.o.

zagsáno 14. února 2012

vymazáno 21. dubna 2021

DLT Comguter s.r.o. v likvidaci

zagsáno 21. dubna 2021

vxmazáno 3. září 2021

Sídlo:

Praha 9 Českomoravská 15

zagsáno 1. července 1996

vxmazáno 15. května 2001

Příbram VII Mostecká 87 PSČ 26101

zagsáno 14. února 2012

vxmazáno 30. listogadu 2015

Praha 9! Drahobejlova 6

zagsáno 15. května 2001

vxmazáno 4. června 2002

Praha 9 Drahobejlova 2215/5! psč 19000
zagsáno 4. června 2002

vymazáno 14. února 2012

Mostecká 87 Příbram VII, 261 01 Příbram

zagsáno 30. Iistogadu 2015

vzmazáno 26. května 2016 ___—_
Příkog 838/6: Zábrdovice 602 00 Brno

zagsáno 26. května 2016

vxmazáno 3. září 2021 ___—___—
Identifikační číslo:
250 61 992

zagsáno 1. července 1996

vxmazáno 3. září 2021

Právní forma:

hups:l/orjushce.cUias/ui/rejshik-nrma,vysveaky'?subleklld=483488&1yp=UPLNY
1/7
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ŠLOÉČDQLLEVÉÉFD omezaným
Épsáno 1, Červencewg

*

vymazáno 3. září 2021

Předmět podnikání:
“Ať „* * "Výří „ . _ *? uhýťřdřřřýrň

kougě zboží za účelem ]eho dalšího grode'c & grode gs vx'lxmkou
bochod.ivnost| uvedených v Bříl. 1-3 zák.Č. 455/91 Sb., v

Elamém znění

zagsáno 1. července 1996

vxmazáno 261 května 2016

výroba, obchod a službx neuvedené v gřílohách 1 až 3 žlvnostenského zákona

zagsáno 26. května 2016

vzmazáno 3. září 2021

Statutární orgán:
„_4______ž M—á____

jednatel:

E

:]-

___—___—
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vymazáno 3. září 2021

Způsob jednání:

Jednatelé jednají samostatně a bez omezení. Za sgolečnost se

Eodegisují tak že k nagsanému nebo otištěnému názvu sgolečnosti

gřigojí svůj vlastnoruční Qodgis.
zagsáno 1. července 1996

vymazáno 26. května 2016—__—_______—_____—_—__l
Jednatel zastuguje sgolečnost samostatně.

zagsáno 26. května 2016

vxmazáno 3. září 2021 __ _
Likvidátor:

Mgr. Radek Frkal advokát IČ: 720 15 357

Příkog 838g6l Zábrdovice 602 00 Brno

zagsáno 21. dubna 2021

Společníci:

hups.I/or.juslibacz/las/ui/rejslnk-ň|ma.vys|edky?sub)eklld=4B3488&typ=UPLNY
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Ostatní skutečnosti:

Obchodní korgorace se Qodřídila zákonu jako celku gostugem Qodle 5 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o

obchodních sgolečnostech a družstvech.

zagsáno 26. května 2016

vxmazáno 3. září 2021

Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 15.2.2021! č.j. 36 Crn 84/2020-26 které nabylo grávní moci dne

17.3.2021! byla sgolečnost zrušena s likvidaci a jmenován likvidátor.

zagsáno 21. dubna 2021

vymazáno 3. září 2021

Po ukončení likvidace návrh na výmaz grávnické osob! z veřejného rejstříku dle Š 82 odst. 1 zák. 304/2013

s_b.
zagsáno 3. září 2021

vxmazáno 3. září 2021
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (wpzzgwww.]ustlce.cz).

Dne: 11.10.2022 14:03

Údaje platné ke dni 11.10.2022 03:51

https.Noqushce.czhaslullrelslnk-fqrma.vysleuky'7subjeklldmayasalypzuplNY
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Vývoj úroků z prodlení pm jistinu splatnou dne 30.6.2012 Vf výši 11 120,00 Kč

J...... _ vrowen
11 120.00 Kč 1.7.2012 - 3.9.2021 3352 2283225 Kč _7 653,37 18 773,37

Celkem

Jistiny celkem
_"

11 120.00 Kč
Úhrady celkem 0,00 Kč

Zbývá uhraditjistinu H 120,00 Kč

Dluh celkem 18 773,37 Kč

Vývoj úroků : prodlení pro jistinu splatnou dne 31.7.2012 ve výši 11 120,00 Kč

1311-D...... čá.....
11 120,00 Kč 1.8.2012 - 3.9.2021 3321 2283268 Kč _7 582,73 18 702,73

Vývoj úroků z prodlení pro jistinu splatnou dne 31.8.2012 ve výši 11 120,00 Kč

„___—
11 120,00 Kč 19.2012-392021 _2,283311 Kč 7512.09 1863209

Vývoj úroků z prodlení pro jistinu splatnou dne 30.9.2012 ve výši 11 120,00 Kč

___-„6.0.1030
11 120,00 Kč 1.10.2012 _ 3.9.2021 3260 2283354 Kč _7443,73 18 563,73

Vývoj úroků z prodlení pro jistinu splatnou dne 31.10.2012 ve výši 11 120,00 Kč

_Mnrumč......
11 120,00 Kč 1.11.2012 - 3.9.2021 3229 2283398 Kč 7 373,09 18 493,09

Vývoj úroků z prodlení pm jistinu splatnou dne 31.1.2013 ve výši 11 120,00 Kč

——-11—--muznáeásma
11 120,00 Kč 1.2.2013 » 392021 3137 ,146466 Kč _6 733,46 17 853,46

Vývoj úroků z prodlení pro jistinu splatnou dne 28.2.2013 ve výši 11 458,00 Kč

___--mužná částka
11 453,00 Kč 1.3.2013 _ 3.9.2021 3109 „211697 Kč _6 876,17 18 334,17

Celkem

Jistiny celkem 67 058,00 Kč

Úhrady celkem 0,00 Kč

Zbývá uhradit jistinu 67 058,00 Kč

43 sms Ke
Dluh celkem 110 579,28 Kč

Celkový přehled pohledávky

Jistina celkem 78 178,00 Kč

úhrada celkem m
Zbývá uhradit celkem 78 178,00 Kč

51 174.65 Kč
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